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Proposta é ensinar arte, sempre produzindo 
material sobre o artista que estará em destaque

Sesc terá oficinas 
virtuais de arte 
para comemorar o 
Mês da Criança

Arte em casa

Aniversário

Celebridades

Rock in Rio 

Rede Comper celebra 48 anos premiando 
clientes com R$ 250 mil em vales-compras

Criança faz festa com tema Agostinho 
Carrara e ganha parabéns de Pedro Cardoso

Organização anuncia 
edição brasileira para 
setembro de 2021
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Marcelo Rezende

O Mês das Crianças chegou 
e o Sesc Cultura preparou 
uma programação exclusiva 
para comemorar, com oficinas 
de arte que serão postadas 
nas redes sociais do Sesc 
Cultura / @sescculturams fa-
cebook/sescculturams, todos 
os sábados, às 9 horas. As 
atividades são uma boa forma 
de aprender brincando, princi-
palmente enquanto as aulas 
não retornam em razão da 
pandemia de COVID-19.

A proposta é ensinar um 
pouco sobre a arte e concluir 
com a produção de algum 
material correspondente com 
o artista em destaque. Neste 
sábado, dia 3 de outubro, às 
9h, será postada a oficina 
elaborada com inspiração na 

obra de pintura com tesoura 
de Henri Matisse.

“O que queremos é apro-
ximar as crianças das plura-
lidades e possibilidades da 
arte, sempre com uma ofi-
cina prática para fazer em 
casa, as atividades propõem 
o conhecimento, a diversão 
e a criatividade”, diz a di-
retora regional do Sesc-MS,  
Regina Ferro.

As atividades infantis vêm 
em boa hora. Estudo do Ins-
tituto de Pesquisa da Feco-
mércio MS e do Sebrae MS 
aponta que o isolamento so-
cial vem afetando o comporta-
mento da criançada: 38% das 
pessoas entrevistadas que têm 
filhos, afilhados ou sobrinhos 
notaram que elas estão mais 
ansiosas, 30% informaram 
que estão mais irritadas.

Dia 3/10/2020
- Sesc Arte para Crianças: 

A pintura com tesoura de 
Henri Matisse

Para essa oficina vamos 
descobrir que podemos criar 
muita arte, utilizando a te-
soura como pincel e recortes 
de papéis coloridos como 
tinta, e também conhecer o 
artista francês inventor da 
colagem, o Henri Matisse que 
é muito importante na história 
da arte.

Dia 10/10/2020
- Sesc Arte para Crianças: 

As esculturas malucas de 
Joan Miró

Nesse vídeo vamos co-
nhecer o trabalho do artista 
Joan Miró e ainda descobrir 
uma forma bem diferente de 
fazer arte ao criar esculturas 

que não representam o mundo 
real, utilizando apenas ob-
jetos, cores e imaginação.

Dia 17/10/2020
- Sesc Arte para Crianças: 

Seurat e a pintura de pontos
Para esse vídeo-oficina, 

vamos apreender que pon-
tinhos de cor bem juntos 
podem formar imagens bem 
legais e que também podem 
ser uma forma de arte, 
como fez o pintor chamado  
Georges Seurat.

Dia 24/10/2020
Sesc Arte para Crianças: 

Vik Muniz e a diversão de 
desenhar com os objetos

Neste vídeo-oficina, vamos 
descobrir que podemos dese-
nhar com todo tipo de objetos 
que temos em casa e que pode 

ser muito divertido fazer esse 
desenho no chão, igual o ar-
tista Vik Muniz faz.

Dia 31/10/2020
Sesc Arte para Crianças: 

As pinceladas de Van Gogh 
com massinha

Para esse vídeo-oficina, nós 
vamos desenhar e pintar com 
a massinha, com o objetivo de 

explorar os efeitos de texturas 
e volumes e criar cenas bem co-
loridas e cheias de movimentos 
como fez o pintor Vincent Van 
Gogh em seus quadros.

SERVIÇO:  Acompanhe as ações 
do Sesc-MS no site sesc.ms. 
Siga-nos nas redes sociais do 
Sesc @sescculturaMS e Facebook/
sescculturams (Com assessoria).

Da Redação

A Rede Comper de Super-
mercados celebra 48 anos em 
outubro e vai presentear os 
clientes com R$ 250 mil em 
vales-compras, sementes de ipê, 
além de ofertas diárias. Entre 
os dias 29 de setembro e 31 de 
outubro de 2020, a cada 100 
reais em compras os clientes re-
ceberão 1 número da sorte e, no 
caso do e-commerce, 3. Os nú-
meros deverão ser cadastrados 
no site da campanha: www.
aniversariocomper.com ou no 
app Aniversário Comper 2020. 

De acordo com Vitor Mo-
reira, gerente nacional de ma-
rketing do Comper, os 250 vales-
-compras de R$ 1.000,00 serão 
creditados no cartão da rede, 
que é o Vuon. Para os clientes 
que não tiverem o cartão será 
emitido um novo. 

A campanha conta com vá-
rios aceleradores, um deles é o 
Cartão Vuon; nesse caso a cada 
100 reais em compras, o cliente 
recebe 3 números da sorte para 
poder cadastrar e concorrer. 
Outra aposta para aumentar 
as chances de ganhar é com-
prando produtos das marcas 
participantes – nessa dinâmica, 

a cada 3 produtos participantes 
de uma mesma marca dentro 
da compra no valor igual ou 
superior a R$ 100,00 nas lojas 
dos Supermercados Comper, o 
cliente recebe mais 1 número da 
sorte para lojas físicas e 3 para 
loja on-line. 

Apostando na inovação e na 
interatividade, o Comper utili-
zará da estratégia de geoloca-
lização por meio da mídia pro-
gramática (Google, YouTube, 
Facebook e Instagram), para 
que uma oferta da promoção 
chegue ao celular das pessoas 
que transitam próximo dos ou-
tdoors do aniversário da rede. 

Tapumes adesivados com QR 

Code instalados em locais estra-
tégicos e alto fluxo simularão 
uma prateleira de mercado. 
Dessa maneira, para realizar 
uma compra, basta escanear o 
código dos produtos, finalizar 
a compra do site para que o 
pedido seja entregue na casa do 
cliente pelo sistema de delivery. 

Além disso, algumas lojas es-
tarão com beacons, uma tecno-
logia que une GPS e bluetooth, 
tendo como recurso encami-
nhar sinais que se comunicam 
com smartphones entre 10cm e 
até 6 metros. Com esse recurso 
será possível gerar um mapa da 
loja com informações e ofertas 
exclusivas ao cliente. 

De olho na sustentabili-
dade, a Rede Comper ainda 
distribuirá sementes de ipê aos 
clientes, funcionários e fornece-
dores. À medida que as árvores 
forem crescendo, seus donos 
poderão fazer postagens men-
cionando o Comper para que 
o conteúdo seja inserido nas 
mídias sociais da rede. 

Fundação – O Comper foi 
fundado em 1972 no município 
catarinense de Itajaí. Em 1985 
a rede inaugurou a loja São 
Francisco, primeira de Campo 
Grande. A rede gera mais de 2 
mil empregos em Mato Grosso 
do Sul e um total de 5 mil postos 
de trabalho diretos nos estados 
de Mato Grosso, Santa Catarina 
e no Distrito Federal em 28 lojas. 
O Comper faz parte do Grupo 
Pereira, que gera mais de 4 
mil empregos em Mato Grosso 
do Sul e conta com mais de 
14 mil funcionários espalhados 
pelo Brasil em 80 unidades de 
negócios.  

Em agradecimento ao apoio 
dos clientes, na próxima quinta-
-feira (1º) serão oferecidos pe-
daços de bolo nas 11 lojas do 
Comper, com início às 9h, se-
guindo as normas de distancia-
mento com muita segurança.

Marcelo Rezende

Acreditando no fim próximo 
da pandemia e na retomada 
das grandes atividades cultu-
rais, o Rock in Rio se prepara 
para realizar em setembro de 
2021, no Rio de Janeiro, a me-
lhor e maior edição de todos 
os tempos. Inspirado no tema 
“Que a Vida Começasse Agora, 
que o mundo fosse nosso outra 
vez”, o Rock in Rio abrirá 
suas portas oferecendo o reen-
contro do público com música 
e a cultura. As datas estão 
marcadas e podem entrar nas 
agendas: dias 24, 25, 26 e 30 de 
setembro, 1, 2 e 3 de outubro, 
a Cidade do Rock, na Barra 
da Tijuca, receberá seus fãs 
para uma nova e inesquecível 
experiência.

“Acreditamos na impor-
tância alegria para o bem-
-estar do ser humano e da 
sociedade e como combustível 
essencial para a construção de 
um futuro promissor. A cultura 
e o entretenimento são fer-
ramentas privilegiadas para 
promover momentos assim. O 
ser humano é coletivo e a vida 
é ao vivo. Por isso estamos 
dedicados a fazer a melhor 
edição de sempre!”, garante 
Roberto Medina, presidente do 
Rock in Rio.

Desde sua criação, em 1985, 
a paixão pelo Rio de Janeiro 
e a sua promoção é uma das 
grandes motivações do Rock 
in Rio. Para esta edição, 2021, 
o Rock in Rio está buscando 
exclusividade em algumas 
apresentações, o que tornará 
o evento mais especial e único, 
garantindo um fluxo ainda 
maior de turistas para o Rio. 
A expectativa é ampliar o im-
pacto econômico das últimas 
edições, em que cerca de 60% 
dos ingressos vendidos foram 
para fora do Estado do Rio de 
Janeiro trazendo para a ci-
dade R$ 1,7 bilhão de impacto 
econômico, por meio da rede 

hoteleira, comércio e pontos 
turísticos e da geração de 28 
mil empregos (entre diretos e 
indiretos).

A organização do festival 
está confiante no restabeleci-
mento das questões que en-
volvem a saúde e na retomada 
das atividades socioculturais. 
Sobre os protocolos a serem 
adotados, o festival reforça 
que seguirá rigorosamente 
as determinações dos órgãos 
competentes nacionais e in-
ternacionais, oferecendo toda 
a segurança necessária dentro 
da Cidade do Rock.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio foi criado 

para dar voz a uma geração 
e promover experiências 
únicas e inovadoras. Em 1985, 
o evento foi responsável por 
colocar o Brasil na rota de 
shows internacionais. Batendo 
recordes de público a cada 
edição e gerando impactos 
positivos nos países onde é 
realizado, se consagrou como 
o maior festival de música 
e entretenimento do mundo. 
Consciente do poder dissemi-
nador da marca, hoje o Rock 
in Rio pauta-se por ser um 
evento com o propósito de 
construir um mundo melhor 
para pessoas mais felizes, 
confiantes e empáticas num 
planeta mais saudável. A in-
ternacionalização da marca 
começou por Portugal, Lisboa, 
em 2004, onde o evento acon-
tece até hoje, seguido por Es-
panha (Madri) e pelos Estados 
Unidos (Las Vegas). No Rock 
in Rio, os números não param 
de crescer. Pelas Cidades do 
Rock já passaram mais de 10 
milhões de visitantes nestas 20 
edições. Em 35 anos, o festival 
ganhou o mundo e tornou-se 
um verdadeiro parque de ex-
periências, mas, muito além 
disso, cresceu e ampliou a sua 
atuação, sempre com o olhar 
no futuro. (Com assessoria)

Folhapress

O figurino extravagante e o 
jeito atrapalhado de Agostinho 
Carrara, o personagem inter-
pretado pelo ator Pedro Cardoso, 
57, na segunda versão da série 
“Grande Família”, inspiraram a 
festa de aniversário do menino 
Danilo Couto, 6. Chamado pela 
família de “Carrarinha”, o me-

nino comemorou a data vestido 
como seu personagem preferido: 
camisa estampada, óculos es-
curos e cabelos lisos repartidos 
ao meio. E um pedido em seu 
Instagram: “Marque nos comen-
tários o Pedro Cardoso. Ele tem 
de conhecer o Carrarinha filho”.

Deu certo. A festa temática 
da criança viralizou e chegou 
até o ator. Cardoso mandou, 

também pelo Instagram, os pa-
rabéns para Danilo. “Que todos 
os seus sonhos se realizem. Feliz 
aniversário, com carinho, é o 
que te deseja o ator que vai por 
dentro do Agostinho.”

Na hora dos parabéns, Danilo 
dançou embalado pela música 
tema da série, cantada por Dudu 
Nobre. E, sem querer, fez uma 
trapalhada típica de Agostinho: 

esbarrou com o cotovelo no bolo, 
sujando o figurino da festa. Os 
episódios da segunda versão 
da série de comédia foram ao ar 
entre março de 2001 e setembro 
de 2014, na Globo. Simpático e 
falante, o personagem fictício re-
presentou a figura do malandro 
que tenta levar vantagem nas 
mais diversas situações, mas 
sem perder a ternura.


